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Vuoden juniori Joonas Pennanen

Joonas Pennanen (-88) valittiin vuoden junioriksi ja -91-syntynyt Emmi Alanen vuoden tyttöjunioriksi.
kun nilkkani päälle astuttiin
ja nilkkaan turposi tennispallon kokoinen patti, muistelee
Joonas.
Jalkapalloilijan uransa Joonas aloitti viiden ikäisenä.
Vanhempiensa kanssa Joonas
kiersi katsomassa eri seurojen
harjoituksia ja päätyi lopulta
KPV:n nappulakouluun. Sen
jälkeen ei ole seuraa tarvinnut
vaihtaa.
– Vote (Voitto Kentala) oli
vetämässä harjoituksia ja

miellyin heti lajiin. Pari vuotta
myöhemmin, kun oma joukkue
perustettiin -88 –ikäluokan
valmentajaksi tuli Rauno Lesonen. Rauno olikin sen jälkeen
valmentajanani kunnes siirryin edustusjoukkueeseen. Entisenä pelimiehenä Raunolla oli
paljon annettavaa ja olisi varmaan vieläkin, selvittää Joonas
uraansa KPV:ssa.
Juniorivuosilta Joonas muistelee mielellään pelireissuja ja
turnauksia eri puolilla Suomea.
Erityisesti Pajulahden turnaukset (Lahti Soccer ja Nike Premier) ovat jääneet mieluisina

turnauksina. Edustusjoukkuetasolla matkustaminen puolestaan käy kovasta työstä.
– Viimeisten yhdentoista
kuukauden aikana edustusjoukkueen elämä on tullut
tutuksi. Otteluja katsomaan
tulevat ihmiset eivät varmaan
tule ajatelleeksi, mitä kaikkea
yhden ottelun takana on. Paljon harjoittelua ja varsinkin
jopa 20-tuntisiksi venyvät bussireissut vieraspeleihin, sanoo
Pennanen.
Pennasen nopeus on suurelta
osin geeneissä, mutta on tuon
nopeuden eteen myös tehty

töitä. Joonaksen vanhemmilla
on Pyhäjärvellä mökki ja siellä
hän aloitti yleisurheilun. Lajeina olivat pikajuoksu ja pituushyppy. Myöhemmin Kokkolassa juoksutreenit jatkuivat
Tapio Marjamaan valmennuksessa Kokkolan Veikoissa.
– Satasen olen juossut viimeksi kilpailuissa joskus 14vuotiaana. Silloin aika oli 12,05.
Sen jälkeen juoksin kilpailuja
KV:n viestijoukkueessa, mutta
niissähän ei henkilökohtaisia
aikoja oteta, vastaa Joonas
konkreettista nopeustilastoa
kysyttäessä.

Vuoden tyttöjuniorilla
jo SM-kultaa

www.HHnet.fi

Vuoden juniorin valintatilaisuus on vuodesta toiseen yhtä
mielenkiintoinen tapahtuma.
Tänä vuonna tuo ”Palkintogaala” pidettiin lokakuun puolivälissä Keski-Pohjanmaan
kirjapainolla. Valintaan osallistuivat kaikkien KPV:n kahdentoista joukkueen valmentajat.
Samalla päätettiin myös seuran muut junioripäättäjäisissä
palkittavat.
Syksyllä 2004 juniorijaosto
teki päätöksen, että vuoden
juniori valitaan ensimmäisen
vuoden
A-juniori-ikäluokan
pelaajista. Tänä vuonna vuoden junioriksi nimettiin Joonas
Pennanen.
Joonas on huippunopea oikeajalkainen laitapelaaja, joka
murtautui edustusjoukkueen
pelaavaan kokoonpanoon jo
vuosi sitten päästyään kentälle kolmessa ottelussa. Tänä
vuonna ykkösdivisioonassa tilille kertyi yksitoista ottelua
ja lisäksi cupin ottelut finaalia
myöten. Tavoitteet ovat yhä
korkeammalle.
– Olihan cupin finaalin kokeminen ja vielä pelaamaan
pääseminen huima kokemus
nuorelle pojalle. Päästiin isolle
stadionille ja cupin huumaava
tunnelma oli jotain uskomatonta. Niitä haluaa kokea lisää, muistelee Pennanen kesän
huippuhetkeä.
Joonaksen nopeus yhdistettynä hyvään keskitystaitoon
on pantu merkille Kokkolaa
isommissakin ympyröissä. AZ
Alkmariin tehty harjoitusmatka meni tosin pilalle loukkaantumiseen.
– Se reissu oli muutenkin
epäonninen, sillä heti ensimmäisenä päivänä minulta varastettiin lompakko. Toisena
päivänä oli harjoituspeli. Ehdin
pelata vain neljä minuuttia,

Juniorivalmentajat
valitsivat lokakuun kokouksessaan
vuoden tyttöjunioriksi Emmi
Alasen. Marraskuussa Emmi
valittiin myös vuoden naispelaajaksi. Emmi on vasta 15vuotias keskikenttäpelaaja,
jonka panos niin B-tyttöjen
kuin naistenkin joukkueessa
oli erittäin suuri.
Emmi on kotoisin Lappajärveltä ja on pelannut KPV:ssa
vasta kaksi vuotta. Lappajärvi
on tunnettua painiseutua ja
painista Emmillä onkin kovimmat henkilökohtaiset saavutukset. Hän on voittanut jo
kolme SM-kultaa ja kaksi SMhopeaa tyttöpaineissa. Lisäksi
PM-kilpailuista Virossa on
saavutuksena hopeaa 46 kilon
sarjassa sekä Saksassa kesäkuun alussa painitussa Grand
Prix-turnauksessa hopeaa.
Monilahjakkuus on harrastanut myös yleisurheilua lajinaan moniottelut. Jalkapallon
pelaamisen Emmi aloitti Lap-

pajärven naapuripitäjässä Evijärvellä ja pelasi vanhempien
poikien joukkueessa. Yhteen
aikaan jopa KPV:n B-junioreiden viime kesän avainpelaaja
Juho Fränti oli Emmin valmentajana Evijärven joukkueessa.
Juhohan asuu Evijärvellä ja
ponkaisi ylös myös EvU:n nappuloista.
– KPV:hin löysin, kun tapasin
pari vuotta sitten piirijoukkueen leirillä Hanne Ojanperän.
Hanne kyseli Palloveikkoihin
ja niin tulin Kokkolaan, selvittää määrätietoinen Emmi
reittiään.
Emmi listaa parhaaksi avukseen pelinluvun. Pelipaikka
on löytynyt keskikentän keskustasta. Myös laidoilla on
kokeiltu, mutta siellä pääsee
osallistumaan peliin vähemmän joten keskusta on mieluisampi. Kun pelinlukuun
lisätään myös vahvuus, hyvä
tasapaino ja hyvä nopeuskestävyys yhdistettynä riittävään

taitoon, on kaikki eväät olemassa vaikka kuinka korkealle.
Tyttöjen maajoukkueessakin
Emmi on jo ehtinyt debytoida,
kun hänet valittiin elokuun
lopussa Puolassa pelattuun
neljän maan turnaukseen.
– Pelattiin ottelut Puolaa,
Liettuaa ja Ranskaa vastaan.
Jokaisessa ottelussa tuli tilille yksi pelijakso. Pistetilikin
avautui, kun pääsin syöttämään kaksi meidän maaleista,
selvittää Emmi Puolan turnausta.
Vaikka paini on kiinnostava
menestyslaji, on jalkapallo
edelleen Emmin ohjelmassa.
Tulevalla kaudella tarkoitus
on edelleen koventaa tehtäviä
ja ensisijainen joukkue on naisten joukkue, jossa pelitempo on
kovempi kuin tyttöjen sarjassa.
Tottakai B-tyttöjen pelitkin
kuuluvat ensi kesän suunnitelmiin. – Kuten myös maajoukkuepelit.

